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مديريات الزراعة في المحافظات
* في مجال المشاريع
 بلغ مجموع المستفيدين من االنشطة المختلفة حوالي ( )5791مستفيذ  ،تدابير صيانة التربة ( )3573دونم ،ابار جمعالمياه ( )058ابار ،زراعة االشجار المثمرة ( )1152دونم ،الحماية سلك شائك ( )5731دونم حيث بلغت عدد االسر
المستفيدة من النشاطات ( )5791مستفيد.
 مشروع تحسين اقنية الري تم تنفيذ ( )15018متر طولي وعدد المستفيدين ( )5811مزارع. مشروع األمن الغذائي :بلغ اجمالي عدد المستفيدين ( )217اسرة موزعة على تربية ماعز ( )321اسرة وتربية ابقار ()2اسر ،تربية دواجن ( )11اسرة  ،ابار جمع مياه ( )33اسرة ،زراعة محمية ( )15اسرة.وتم منح ( )51مزارع ادوات مطبخ
انتاجي.
 مشروع الترقيم :بلغ عدد الحيوانات المرقمة من الضأن والماعز ما يقارب المليون رأس وعدد المستفيدين ( )50ألف مربي،ومن االبقار ( )28الف رأس وعدد المستفيدين ( )198مربي ،ومن االبل ( )218رأس وعدد المستفيدين ( )1مربين.
* في مجال الثروة النباتية
 تم تجديد رخص(محالت بيع تقاوي ،مبيدات ،مشاتل ومعاصر )...،بعدد ( )1166رخصة ورخص جديدة ( )114رخصةوبلغ عدد المخالفات واالنذارات ( )116واجراء ( )2856متابعة ميدانية وايقاف والغاء ( ) 59رخصة.
 تم توزيع حوالي ( ) 50.2الف غرسة (زيتون،لوزيات ،عنب ،فستق حلبي واخرى) وعدد المستفيدين (  )933مزارع. بلغت خدمة الرش والحراثة لمساحة حوالي (  ) 53الف دونم بمجموع ساعات العمل ( )1715ساعة وعدد المستفيدين ( )3509مزارع .عمالة وافدة انتاج نباتي ( )55151معاملة ،سيارات زراعية ( )181معامالت ،معونة وطنية ()111
معاملة.
* في مجال الثروة الحيوانية
 اجراءات تنظيمية لالنتاج الحيواني  :تم تجديد ترخيص ( ) 2403رخصة (مزارع انتاج حيواني ،مصانع ومناحل) ..،ورخص جديدة عدد ( )182والزيارات الميدانية ( )9337زيارة وتم ضبط مخالفة ( )149مخالفات وايقاف ترخيص ()89
رخصة وعدد المراجعين ( )11364مراجع.
 اجراءات تنظيمية للصحة الحيوانية :تم تجديد رخص ( )236رخصة (عيادات بيطرية ،صيدليات ومستودعات ،مصانع)و ترخيص جديد (  ) 58رخص ومتابعة ميدانية ( )1217زيارة وضبط مخالفة (  ) 19رخصه.
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 عدد تحصينات الثروة الحيوانية :تم تحصين ضأن حوالي ( )1.100مليون رأس ،ومن الماعز حوالي ( )5.319مليونرأس،أبقار( )513.9الف رأس ،جمال ( )939الف راس خيل ( )228راس و دواجن ( )550.1الف طير .
 مجال المختبر البيطري :بلغت عدد العينات للحيوانات الكبيرة الواردة للمختبر ( )9409عينة والعينات من الدواجن( )12211عينة.
 عمالة وافدة انتاج حيواني ( )2913معاملة.* في مجال الحراج
 تحريج االراضي :المساحة المزروعة ( )1318دونم و المساحة المحضرة ( )1270دونم وعدد الغراس المزروعة ( )23.6الف غرسة ،نكش وتعشيب ( )2310دونم وسقاية ( ) 5140دونم.
 تحريج جوانب الطرق :طول الطريق المزروعة ( )08كم  ،نكش وتعشيب (  ) 84كم و سقاية ( )127كم. انتاج المشاتل :تم انتاج (  )3.82مليون شتله و الغراس الموزعة ( )3مليون غرسة. القضايا الحرجية :عدد االشجار المقطوعة حكومي ( )1111شجرة و المملوك ( )64شجره و عدد االشجار المقشرةحكومي( )45شجرة وتهريب (  ) 555قضية و تعدي ( ) 301قضية و رعي ( )17قضايا  ،حرائق ( )1قضية حيث
بلغت عدد القضايا المقدمة ( )5811قضية.
 رخص االستثمار :اصدار رخص للقطع مملوك( )1778رخص حكومي( ) 745رخصة وعدد االشجار المزالة مملوكحوالي ( )26366شجرة و حكومي ( ) 1981شجرة و عدد االشجار المقلمة حكومي(  )16.136الف ومملوك
( )18.85الف شجرة و رخص بيع مواد حرجية( )467رخصة و رخص االصطناع مملوك ( )34رخصة وحكومي
( )7رخص .
 إنتاج الحراج :حطب من مصدر حكومي ( ) 991.6طن و من المملوك ( ) 2649طن. الحرائق :االشجار المحروقه كلياً شجرة ( ) 5485شجرة والمحروقة جزئياً(  ) 538شجرةمديرية زراعة محافظة العاصمة
* في مجال المشاريع:
 تم شمول ( )57دونم وعدد المزارعين المستفيدين ( ، )3تدابير حفظ التربة ( )52دونم وعدد المستفيدين ( )1مزارع تم تنفيذتطوير زراعي ( )52دونم وعدد المستفيدين ( )1مزارع  ،ابار جمع المياه تم تنفيذ ( )2وعدد المستفيدين ( )3مزارعين .
 مشروع األمن الغذائي  :توزيع ( )15راس من الماعز وعدد المستفيدين( )59اسرة .* في مجال الثروة النباتية:
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 تجديد رخص(  ) 211رخصة ( شركات ،مؤسسات زراعية ،محالت ،مشاتل ومعارض) وترخيص جديد ( ) 17وعددالمتابعات الميدانية ( ) 518وعدد المخالفات واالنذارات (  ) 23وايقاف و إلغاء ( )19رخصة.
 بلغ عدد االشجار المثمرة الموزعة (  ) 5118غرسة وعدد المستفيدين ( )32مزارع ،وتم اجراء خدمة الرش والحراثةلمساحة ( )228دونم من خالل ( ) 219ساعة عمل وعدد المستفيدين(  )08مزارع
* في مجال الثروة الحيوانية:
 اجراءات تنظيمية لالنتاج الحيواني :تجديد ترخيص( )281رخصة ( مزارع انتاج حيواني ،مصانع اعالف ومحالت )رخص جديدة(  ) 12رخصة زيارات ميدانية( )5818إيقاف ترخيص (  ) 11رخص ضبط مخالفة(  ) 20عدد
المراجعين حوالي ( )5298مراجع.
 اجراءات تنظيمية للصحة الحيوانية :تجديد رخص(  ) 02رخصة (عيادات بيطرية ،مستودعات ومصانع ادوية) وترخيص جديد(  ) 1متابعة ميدانية(  ) 13ضبط مخالفة ( ) 58رخص.
 معالجات وتحصينات الثروة الحيوانية :تحصين ضأن(  )002.7الف رأس ،ماعز( )580.9الف رأس ،أبقار( )1.01الف رأس ،جمال (، )11خيل ( ) 177رأس ،دواجن ( )3.1الف طير.
* في مجال الحراج
 تحريج جوانب الطرق :طول الطريق المزروعة(  )1كم  ،عدد العمال(  ) 12عدد ايام العمل ( )318يوم ،نكشوتعشيب( ) 5كم ،سقاية ( ) 55كم.
 بلغ عدد الغراس الموزعة حوالي ( )221الف شتله. قضايا حرجية :قطع ( )13قضية  ،تهريب ( )3قضايا ،تعدي ( )12قضية. رخص االستثمار :اصدار رخص حكومي ( )01رخصة ومملوك ( )119رخصة و عدد االشجار المزالة حكومي () 021شجرة و مملوك ( )1188شجرة .االشجار المقلمة حكومي(  ) 11شجرات ومملوك(  ) 5978شجرة ،رخص بيع مواد
حرجية (  ) 581رخصة
 إنتاج الحراج :بلغ انتاج الحطب من مصدر حكومي ( )508طن ،و من المملوك حوالي ( )120طن حطب.* في مجال الشؤون االدارية:
 بلغت تصاريح العماله الوافدة انتاج نباتي(  ) 5198واالنتاج الحيواني ( )019و تصاريح سيارات زراعية (  )11معاملة.مديرية زراعة محافظة اربد
* في مجال المشاريع
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 تم تنفيذ ( )39دونم تدابير حفظ التربه وعدد المستفيدين ( )2مزارعين وتنفيذ ( )19دونم تطوير الزراعي بعدد مستفيدين( )55مزارع ،و تم تنفيذ ( )0ابار جمع مياة وعدد المستفيدين ( )0مزارع
 مشروع األمن الغذائي :تم تنفيذ ( )57بئر وعدد المستفيدين ( )57مزارع ،زراعة محمية ( )5اسرة،تربية ماعز ( )5اسرة.* في مجال الثروة النباتية
 تجديد رخص ( )539رخصة (محالت مواد زراعية ،محالت ازهار ومشاتل) وترخيص جديد (  )18و متابعة ميدانية( )118عدد المخالفات واالنذارات (  .)11عدد االشجار المثمرة الموزعة (  ) 3888غرسة وعدد المستفيدين ()08
مزارع وتم خدمة رش وحراثة وبذار مساحة (  )57908دونم وعدد المستفيدين (  ) 771مزارع
* في مجال الثروة الحيوانية
 اجراءات تنظيمية لالنتاج الحيواني :تجديد ترخيص ( )951رخصة (مزارع انتاج حيواني ،مصانع اعالف ومحالت) ورخص جديدة (  )33رخصة و زيارات ميدانية حوالي ( )1118زيارة  ،إيقاف ترخيص (  )2و ضبط مخالفة ( )57
وعدد المراجعين (  )1038مراجع.
 اجراءات تنظيمية للصحة الحيوانية :تجديد رخص(  )37رخصة (عيادات بيطرية ،صيدليات،مستودعات ادوية) وترخيصجديد ( ) 5رخص وعدد المتابعات الميدانية ( ) 529زيارات وضبط مخالفة ( ) 1رخص.
 معالجات وتحصينات الثروة الحيوانية :تحصين ضأن(  )111.1الف رأس و ماعز ( )78الف رأس و أبقار ( )18.0الفرأس و خيل ( )5رأس ،دواجن ( )58.9الف طير.
 في مجال المختبر البيطري بلغ عدد العينات للحيوانات الكبيرة الواردة ( )1219عينة وعدد العينات من الدواجن(55188) عينة
* في مجال الحراج
 تحريج االراضي :المساحة المزروعة (  ) 19دونم وعدد الغراس المزروعة ( )2188غرسة وعدد العمال(  ) 15عامل وتمنكش وتعشيب ( )71دونم وسقاية ( )18دونم  .تحريج جوانب طرق تم زراعة ( )1كم وعدد الغراس الموزعة ()788
غرسة ،نكش وتعشيب ( )35كم وسقاية ( )51كم .والغراس الموزعة ( )511الف شتله.
 قضايا حرجية :قطع ( )12قضية  ،تهريب ( )0قضايا ،تعدي ( )1قضايا. رخص االستثمار :تم اصدار رخص حكومي(  ) 55و مملوك(  ) 215رخصة و عدد االشجار المزالة حكومي( )12شجرة و المملوك (  ) 218شجرة .وعدد االشجار المقلمة حكومي(  )91و المملوك(  ) 5108شجرة وعدد
رخص بيع مواد حرجية (  ) 99رخصة وعدد رخص االصطناع حكومي (  )5و المملوك (  ) 5رخصة.
6

 إنتاج الحراج  :تم انتاج حطب من مصدر حكومي حوالي (  )92طن و المملوك ( )018طن ،والمساحة المحروقة( )928دونم
* في مجال الشؤون االدارية :
بلغ عدد تصاريح عماله الوافدة االنتاج النباتي ( )5517تصريح و انتاج حيواني ( )102و تصاريح سيارات زراعية () 25
تصريح
مديرية زراعة محافظة المفرق
* في مجال المشاريع
 تم شمول ( )518دونم وعدد المستفيدين ( )20التطوير الزراعي المنفذ (  ) 55دونم وعدد المستفيدين (  ) 12مزارع وابار جمع المياه (  ) 38بئر وعدد المستفيدين (  ) 38مزارع
 مشروع االمن الغذائي :تم توزيع ( )111راس من الماعز وعدد المستفيدين ( )91اسرة.* في مجال الثروة النباتية
 تجديد رخص (  )21رخصة (محالت بيع تقاوي ،مبيدات ،مشاتل ومعاصر) و ترخيص جديد ( )1رخصة ومتابعة ميدانية(  )99و إيقاف و إلغاء (  ) 5رخصة.
 بلغت خدمة الرش ساعات العمل (  ) 20ساعه وعدد المستفيدين (  ) 11مزارع* في مجال الثروة الحيوانية
 اجراءات تنظيمية لالنتاج الحيواني  :تم تجديد ترخيص ( )319رخصة ( مزارع انتاج حيواني ،مصانع ومناحل ) و رخصجديدة عدد ( )7والزيارات الميدانية (  )123زيارة وتم ضبط مخالفة (  )52مخالفات وعدد المراجعين (  )735مراجع.
 اجراءات تنظيمية للصحة الحيوانية :تم تجديد رخص (  ) 57رخصة (عيادات بيطرية ،صيدليات ومستودعات) معالجات وتحصينات الثروة الحيوانية :تم تحصين ضأن حوالي ( )5.55مليون رأس ،ومن الماعز حوالي ( )78.3الفرأس ،أبقار(  )53.1رأس ،جمال (  )37و دواجن ( )1.9الف طير.
 في مجال المختبر البيطري :بلغت عدد العينات للحيوانات الكبيرة الواردة للمختبر ( ) 5108عينة* في مجال الحراج
 تحريج االراضي :المساحة المزروعة (  ) 11دونم و المساحة المحضرة ( ) 91دونم و عدد الغراس المزروعة ( ) 511الف غرسة ،نكش وتعشيب (  ) 511دونم.
 تحريج جوانب الطرق :سقاية (  ) 1كم. انتاج المشاتل :تم انتاج ( )28الف شتله و الغراس الموزعة ( )588الف غرسة.7

 في مجال انشطة المراعي :المساحة المزروعة ( )38دونم وعدد الغراس المزروعة ( )988غرسة وخطوط جرادونية ()01متر.
 القضايا الحرجية :عدد االشجار المقطوعة حكومي (  )31شجرة و المملوك (  )3شجرات و عدد االشجار المقشرةحكومي(  ) 11شجرة قطع ( )0قضايا ،تهريب (  )1قضية و تعدي ( )3قضية رعي ( )55قضية حيث بلغت عدد
القضايا المقدمة ( )12قضية و عدد القضايا المفصوله (  ) 15قضية.
 رخص االستثمار :اصدار رخص للقطع مملوك( )51رخص حكومي( )11رخصة وعدد االشجار المزالة مملوك ()5511شجرة و حكومي ( )01شجرة و عدد االشجار المقلمة حكومي( )201شجرة و رخص بيع مواد حرجية (  ) 5رخصة
 إنتاج الحراج :حطب من مصدر حكومي (  )01طن و من المملوك ( )52طن. الحرائق :بلغت المساحة المحروقه(  ) 1دونم و االشجار المحروقه كلياً شجرة ( )11شجرة والمحروقة جزئياً(  ) 18شجرة* في مجال الشؤون االدارية :
 بلغت تصاريح عماله وافدة انتاج نباتي(  )5515و انتاج حيواني( )175و تصاريح سيارات زراعية(  ) 392تصريح.مديرية زراعة محافظة عجلون
* في مجال المشاريع
 استصالح االراضي :تم تنفيذ ( )31دونم تطوير الزراعي وعدد المستفيدين ( )15مزارع و تدابير حفظ التربة ( ) 1238م.ط وعدد المستفيدين (  ) 58مزارعين حيث تم شمول ( )501دونم وعدد المستفيدين ( ) 11مزارع وابار عدد ()19
بئر
 مشروع االمن الغذائي  :تم توزيع ( )530راس من الماعز وعدد المستفيدين ( )21اسرة ،ابار جمع مياه ( )1وعددالمستفيدين ( )1اسرة ،معرش عنب عدد(.)5
* في مجال الثروة النباتية
 تجديد رخص ( )51رخصة ( محالت بيع ازهار ،محالت بيع مبيدات) و متابعة ميدانية ( )515زيارة و تقديم خدمةالرش والحراثة لمساحة (  ) 728دونم حيث بلغت عدد ساعات العمل (  )192يوم وعدد المستفيدين (  ) 03مزارع ،
 عدد الغراس الموزعة  :زيتون( )5811غرسة ،عنب ( )5808غرسة وفستق حلبي ( )581غرسة.* في مجال الثروة الحيوانية
 اجراءات تنظيمية لالنتاج الحيواني :تم تجديد ترخيص (  )551رخصة ( مزارع انتاج حيواني ،مناحل و مصانع اعالف)و وزيارات ميدانية (  )511و ضبط مخالفة (  )51و عدد المراجعين(  ) 252مراجع.
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 معالجات وتحصينات الثروة الحيوانية :ضأن ( )179الف  ،ماعز ( )75.9الف راس ،ابقار ( )58.1الف راس والدواجن( )58.9الف طير.
 في مجال المختبر البيطري :عددالعينات الواردة لمختبر الحيوانات الكبيرة (  ) 978عينة* في مجال الحراج
 رخص االستثمار :اصدار رخص المقطوعة مملوك (  )11رخصة وعدد االشجار المزالة مملوك(  ) 500وعدد االشجارالمقلمة مملوك(  )101ورخص االصطناع مملوك ( )2رخصة
 قضايا الحراج :قطع ( )502قضية  ،تهريب ( )58قضايا ،تعدي ( )01قضية ،رعي ( )5قضية ،رعي ( )5قضية،مجموع القضايا المفصوله ( )511قضية.
 الحرائق :عدد االشجار المتضررة ( )200شجرة ،عدد االشجار التالفة ( )3528شجرة* في مجال الشؤون االدارية :
 تصاريح عماله وافدة انتاج نباتي(  )507و انتاج حيواني(  )531و معونة وطنية(  ) 11معامله.مديرية زراعة محافظة جرش
* في مجال المشاريع
 تم شمول ( )138دونم وعدد المستفيدين ( )23مزارع ،ابار جمع مياه عدد ( )11وعدد المستفيدين ( )11مزارع ،ابارتجميع مياه عدد ( )51وعدد المستفيدين ()51
 مشروع األمن الغذائي :تربية دواجن عدد المستفيدين ( )51اسرة  ،ابار جمع مياه ( )58وعدد المستفيدين ( )58اسر.* في مجال الثروة النباتية :
تجديد رخص (  )11رخصة (محالت زراعية ،مشاتل ومعارض) ترخيص جديد ( )9رخص  ،ومتابعة(  ،)581إيقاف و
إلغاء ( ) 1رخصة ،عدد المخالفات واالنذارات بلغت (.)51
* في مجال الثروة الحيوانية
 اجراءات تنظيمية لالنتاج الحيواني :تجديد ترخيص ( ) 550رخصة (مزارع انتاج حيواني ومناحل) رخص جديدة (، )2وعدد الزيارات ميدانية( )381زيارة  ،وتم ضبط مخالفة عدد(  )55وقد بلغ عدد المراجعين (  ) 118مراجع.
 اجراءات تنظيمية للصحة الحيوانية :تم تجديد رخص( )12رخصة وترخيص جديد ( ،)21ومتابعة ميدانية عدد(،) 97وضبط مخالفة عدد( )5وايقاف ( )1رخصة.
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 معالجات وتحصينات الثروة الحيوانية :تم تحصين ( )37الف راس ضأن و( )513الف راس ماعز و ( )5.7الف راسأبقار وجمال (  )18راس.
 في مجال المختبر البيطري :بلغت عددالعينات الواردة لمختبر الحيوانات الكبيرة ( ) 1101عينة ،عدد العينات منالدواجن(  ) 517عينة
* في مجال الحراج:
 انتاج المشاتل :تم انتاج ( )98الف شتله ،وعدد الغراس الموزعة حوالي (  )52الف غرسة. القضايا الحرجية :عدد االشجار المقطوعة حكومي( )5812شجرة والمملوك( )15شجرة ،تهريب ( )11قضية ،تعدي ( )525قضية قطع ( )511قضية وقد بلغ مجموع عدد القضايا المقدمة (  ) 318قضية.
 رخص االستثمار :عدد رخص االشجار المقطوعة مملوك ( )71رخصة و حكومي (  ) 297رخصة وعدد االشجارالمزالة حكومي (  )188شجرة وعدد االشجار المقلمة حكومي(  )318شجرة وعدد رخص االصطناع مملوك ( )3
رخص وبيع مواد حرجية عدد ( )3رخص.
 إنتاج الحراج :تم انتاج حطب من مصدر حكومي حوالي ( )210طن ومن المملوك ( )191طن وتم انتاج فحم منالحراج المملوك ( )511طن.
 الحرائق :بلغت المساحة المحروقه (  )120دونم وعدد االشجار المحروقه كلياً حوالي ( )528شجرة.* في مجال الشؤون االدارية :
 بلغ عدد تصاريح عماله وافدة انتاج نباتي (  )398تصريح واالنتاج حيواني (  )539تصريح معونة وطنية ( )1معامالت.مديرية زراعة البلقاء
* في مجال المشاريع:
 تم شمول ( )52مزارع مشروع االمن الغذائي :توزيع ماعز عدد ( )51راس وعدد المستفيدين ( )1اسر ،تربية ابقار ( )5اسرة ،تربية دواجن ()1اسر
* في مجال الثروة النباتية :
 تم تجديد رخص(  )18رخصة (محالت زراعية ،مشاتل ومعارض) و وعدد المتابعات الميدانية حوالي (  )112متابعةوعدد إيقاف و إلغاء (  ) 1رخص.
 اعمال خدمة الرش والحراثة لمساحة بلغت (  ) 3118دونم حيث استفاد منها ( ) 511مزارع.10

*-في مجال الثروة الحيوانية
 اجراءات تنظيمية لالنتاج الحيواني :تم تجديد ترخيص ( )510رخصة (مزارع انتاج حيواني  ،مناحل  ،محالت ومصانعاعالف) رخص جديدة عدد ( )5رخصة والزيارات الميدانية حوالي ( )212زيارة حيث تم ضبط ( )58مخالفات وبلغ
عدد المراجعين ( )988مراجع.
 اجراءات تنظيمية للصحة الحيوانية :تجديد رخص ( )3رخصة (صيدليات ،مستودعات ادوية) ومتابعة ميدانية () 28زيارة.
 معالجات وتحصينات الثروة الحيوانية :تم تحصين(  )582.3الف راس ضأن و( )23الف راس ماعز وأبقار ( )5.1الفراس ودواجن عدد ( ) 1.1الف طير.
* في مجال الحراج
 تحريج االراضي :بلغت المساحة المحضرة حوالي (  ) 511دونم،وتم نكش وتعشيب حوالي (  ) 511دونم تحريج جوانب الطرق :بلغت طول الطريق المزروعة حوالي (  ) 338كم زراعة غراس ( )2االف غرسة طول الطريقالمرقعة ( )18كم
 انتاج المشاتل :بلغت الغراس الموزعة (  )511الف غرسة. رخص االستثمار:إصدار رخص مملوك ( )315رخصة والحكومي ( )31رخصة وعدد االشجار المزالة مملوك(  )120شجرة والحكومي ( )118شجرة وعدد االشجار المقلمة حكومي (  )2شجرة والمملوك ( )228شجرة وعدد رخص
بيع المواد الحرجية(  ) 58رخص ،رخص اصطناع ( )1رخص.
 القضايا الحرجية :قطع اشجار ( )31قضيه ،تهريب( )52قضيه ،تعدي ( )50قضيه ،عدد القضايا المقدمة ( )37وعددالقضايا المفصوله ( )39قضية.
 إنتاج الحراج :تم انتاج حطب من مصدر حكومي حوالي ( )5.1طن ومن المملوك ( )519طن.* في مجال الشؤون االدارية :
 بلغ عدد تصاريح العماله الوافدة في االنتاج النباتي حوالي (  )350تصريح واالنتاج حيواني () 521تصريح .مديرية زراعة الزرقاء
* في مجال المشاريع :
 الشمول ( )588دونم وعدد المستفيدين ( )50مزارع  ،تدابير حفظ التربة ( )21دونم وعدد المستفيدين ( )1مزارع ،التطويرالزراعي ( )29دونم وعدد المستفيدين ( )2مزارعين ،ابار جمع المياه ( )2وعدد المستفيدين ( )2مزارعين
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 تم اجراء اعمال حماية اودية (جابيون) لحوالي ( ) 1888م3* في مجال الثروة النباتية :
 اجراء تجديد رخص ( )90رخصة (محالت زراعية،مشاتل ومعارض) ترخيص جديد ( )55رخص وعدد المتابعاتالميدانية حوالي (  )118متابعة وعدد المخالفات و االنذارات (  )3وتم إيقاف و إلغاء ( ) 5رخصة.
 عدد الغراس الموزعه (  ) 3918غرسة وعدد المستفيدون ( )72مزارع* في مجال الثروة الحيوانية
 اجراءات تنظيمية لالنتاج الحيواني :تجديد ترخيص عدد ( )578رخصة (مزارع انتاج حيواني ومصانع ) ورخص جديدةعدد(  ) 11رخصة وعدد الزيارات الميدانية ( )5571زيارة وضبط مخالفة عدد ( )58و ايقاف ترخيص (  )18وعدد
المراجعين ( ) 5211مراجع.
 اجراءات تنظيمية للصحة الحيوانية :تجديد رخص(  ) 33رخصة (صيدليات ،مستودعات و مسالخ و ترخيص جديد عدد( )5وعدد متابعة ميدانية حوالي (  ) 51زيارات.
 معالجات وتحصينات الثروة الحيوانية :تم تحصين ضأن ( )215الف راس و(  )18.7الف راس من الماعز ومن األبقار( )11الف راس وجمال(  )11راس ودواجن حوالي ( )1.1الف طير.
 المختبر البيطري :بلغ عددالعينات الواردة لمختبر الحيوانات الكبيرة ()188عينة ،وعدد العينات من الدواجن () 31عينة.
* في مجال الحراج
 رخص االستثمار :إصدار رخص الحراج المملوك حوالي (  )121رخصة وفي الحراج الحكومي (  ) 2رخصة وعدداالشجار المزالة من الحراج المملوك حوالي (  )138شجرة ومن الحكومي ( )1شجرة  .وبلغت عدد االشجار المقلمة
من الحراج المملوك (  )271شجره وعدد رخص بيع المواد الحرجية حوالي (  ) 51رخص.
 قضايا حرجية :قطع ( )58قضايا ،تهريب ( )1قضية ،تعدي ( )1قضية. إنتاج الحراج :تم انتاج حوالي ( )521طن حطب من مصدر حكومي و( )72طن من المملوك* في مجال الشؤون االدارية
 بلغت عدد تصاريح العماله الوافدة في االنتاج النباتي حوالي (  )181تصريح وفي االنتاج الحيواني ( ) 330تصريحوتصاريح سيارات زراعية ( )12ومعونة وطنية ( )37معاملة.
مديرية زراعة مادبا
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* في مجال المشاريع
 استصالح االراضي :تم شمول ( )511دونم استفاد منها حوالي (  ) 11مزارع ،التطوير الزراعي ( )03دونم ابار جمعالمياه ( ،)7حماية اودية ( )5801م 3وعدد المستفيدين ( )1مزارعين
 مشروع االمن الغذائي :توزيع ( )552راس من الماعز وعدد المستفيدين ( )30اسرة.* في مجال الثروة النباتية
 تجديد رخص (  )11رخصة (محالت زراعية ،معارض ،محالت ازهار ومشاتل) تجديد رخص ( )2وعدد متابعة ميدانيةحوالي ( )99متابعة
 عدد الغراس المنتجة ( )11الف الموزعه حوالي ( ) 17الف غرسة وعدد المستفيدون ( ) 311مزارع ورش حوالي ()1االف دونم بالمبيدات حيث بلغ عدد المستفيدين (  ) 381مزارع
 في مجال الثروة الحيوانية اجراءات تنظيمية لالنتاج الحيواني: تم تجديد ترخيص ( )585رخصة (مزارع انتاج حيواني  ،مصانع اعالف ومناحل) و عدد( )1رخص جديدة وعددالزيارات الميدانية حوالي (  )218زيارة وضبط مخالفات عدد( )57بمجموع عدد المراجعين بلغ (  ) 180مراجع.
 اجراءات تنظيمية للصحة الحيوانية: تجديد رخص (  ) 52رخص(عيادات بيطرية ،صيدليات ،مستودعات ادوية بيطرية) و متابعة ميدانية ( ) 32زيارات. معالجات وتحصينات الثروة الحيوانية: تحصين ( )115الف راس ضأن و( )518.1الف راس ماعز وأبقار ( )5.5الف راس وخيل ( )528راس و جمال ()18راس دواجن( )50.9الف طير.
* في مجال الحراج
 تحريج االراضي :بلغت المساحة المحضرة حوالي (  ) 038دونم والمساحة المزروعة حوالي ( ) 508دونم حيث تم نكشوتعشيب حوالي(  )5128دونم وسقاية (  ) 1098دونم حيث بلغ عدد العمال (  ) 179عامل.
 انتاج المشاتل :بلغ عدد الغراس الموزعة ( )521الف غرسة. قضايا حرجية :قطع ( )1قضايا ،تعدي ( )10قضية. رخص االستثمار :تم إصدار رخص مملوك (  ) 17رخصة وعدد االشجار المزالة مملوك (  ) 10شجرة والحكومي (50) شجرة ورخص االصطناع حكومي(  )2رخص والمملوك (  )2رخص.
 إنتاج الحراج  :بلغ االنتاج من مصدر حكومي حوالي ( )50طن والمملوك ( )5.0طن.13

*قسم الشؤون االدارية
 تصاريح عماله وافدة انتاج نباتي(  )955تصريح ومعامالت انتاج حيواني ( )203ومعونة وطنية ( )72معاملة،وتصاريح سيارات ( )15معاملة.
مديرية زراعة الكرك
*في مجال المشاريع
 مشروع االمن الغذائي :تم توزيع ماعز بعدد ( )19راس وعدد المستفيدين ( )57اسرة ،تربية ابقار عدد المستفيدين ()1اسرة ،تربية دواجن عدد المستفيدين ( )9اسر.
* في مجال الثروة النباتية :تجديد رخص (  )10رخصة (محالت مواد زراعية ،مشاتل ومعارض) و ترخيص جديد عدد (
 )52وعدد ( )91متابعة ميدانية و( )3مخالفات وانذارات (  )3وعدد الغراس الموزعه حوالي ( )9االف غرسة وعدد
المستفيدون ( ) 518مزارع ورش ( )51.1الف دونم بالمبيدات وعدد المستفيدين (  ) 101مزارع .حراثة ( )128دونم.
*في مجال الثروة الحيوانية
 اجراءات تنظيمية لالنتاج الحيواني :تجديد ترخيص (  ) 587رخصة (مزارع انتاج حيواني ومناحل) و رخص جديدةعدد(  )1وزيارات ميدانية عدد ( )199زيارة وضبط مخالفة عدد ( )5وعدد المراجعين ( ) 151مراجع
 اجراءات تنظيمية للصحة الحيوانية :تجديد رخص (  ) 1رخصة (مصانع ادوية بيطرية ومستودعات) ومتابعة ميدانيةعدد (  )78زيارات .
 معالجات وتحصينات الثروة الحيوانية :تم تحصين ( )011الف راس ضأن و ( )577الف راس ماعز وأبقار ( )501راس وخيل ( )18راس و جمال ( )15راس ،دواجن ( )1.71الف طير.
 المختبر البيطري :بلغ عددالعينات الواردة لمختبر الحيوانات الكبيرة ( )5898عينة ،وعدد العينات من الدواجن ()919عينة.
* في مجال الحراج
 تحريج االراضي :بلغت المساحة المزروعة ( )50دونم والمساحة المرقعة ( )18دونم ،انتاج المشاتل :بلغ عدد الغراسالموزعة حوالي ( )11.1الف غرسة.
 تحريج جوانب الطرق :بلغ طول الطريق المزروعة حوالي ( )55كم تم سقاية ()13كم ،وطول الطريق المرقعة ( ) 0كم.
14

 القضايا الحرجيه :عدد االشجار المقطوعة والمقشرة حكومي ( )18شجرة قطع ( )9قضايا ،رعي عدد ( )58وبلغ عددالقضايا المقدمة ( )59وعدد القضايا المفصوله ( )58قضايا.
رخص االستثمار :إصدار رخص مملوك ( )15رخصة والحكومي ( )50رخصة وعدد االشجار المزالة مملوك ()102شجرة و حكومي ( )51شجرة وعدد االشجار المقلمة مملوك ( )511شجرة  ،رخص بيع مواد حرجية ( )111رخصة.
إنتاج الحراج :تم انتاج حوالي ( )13طن من الحراج الحكومي ومن الحراج المملوك ( )28طن.* في مجال الشؤون االدارية
 تم منح تصاريح عماله وافدة انتاج نباتي حوالي (  )029تصريح وتصاريح انتاج حيواني( )988معاملة ،تصاريج سياراتزراعية ( )0ومعونة وطنية ( )11معاملة.
مديرية زراعة الطفيله
*في مجال المشاريع
 تم شمول ( )232دونم وعدد المستفيدين ( )01مزارع وتنفيذ تدابير حفظ التربة لـ ( ) 351دونم مزارعين وعدد ابار جمعالمياه (  )08بئر ،زراعة اشجار مثمرة بمساحة ( )313دونم وحماية بسلك شائك ( )311دونم ،مياه رمادية المساحة
المنفذة ( )71دونم.
 مشروع األمن الغذائي :توزيع ماعز ( )531راس حيث بلغ عدد المستفيدين (  ) 21مستفيد ،منح ( )51مزارع ادواتمطبخ انتاجي ،منح ( )1بيوت بالستيكية وعدد المستفيدين ( )1اسر
* في مجال الثروة النباتية  :تم تجديد رخص عدد ( )1رخصة (محالت بيع مبيدات) و ترخيص جديد عدد ( )5رخصة
وبلغت عدد المتابعات الميدانية ( )58وعدد المخالفات واالنذارات (  .)3وعدد الغراس الموزعه (  )1888غرسة وعدد
المستفيدون (  ) 581مزارع.
 رش مبيدات واعمال اخرى حوالي (  ) 711ساعة وعدد المستفيدين (  )130مزارع*في مجال الثروة الحيوانية
 اجراءات تنظيمية لالنتاج الحيواني:تم تجديد ترخيص(  ) 19رخصة (مزارع دواجن) و رخص جديدة عدد (  ) 1وزياراتميدانية عدد (  ) 18زيارة.
 معالجات وتحصينات الثروة الحيوانية :تحصين ضأن حوالي ( )00.7الف راس وماعز ( )11.1الف راس.المختبر البيطري :بلغ عددالعينات الواردة لمختبر الحيوانات الكبيرة (  ) 98عينة* في مجال الحراج
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 تحريج ( )188دونم في سد التنور  ،انتاج المشاتل:عدد الغراس الموزعة (  )90.1الف غرسة حرجية ورعوية. القضايا الحرجيه :قطع ( )1قضايا ،رعي ( )18قضية ،تهريب ( )5قضية  ،تعدي ( )58قضايا. رخص االستثمار :إصدار رخص ازالة عدد ( )188شجرة وعدد االشجار المقلمة ( )188شجره وبيع حطب ( )18طن.* في مجال الشؤون االدارية
تصاريح عماله وافدة انتاج نباتي عدد (  ) 551معاملة وحيواني عدد ( )582معامالت.
مديرية زراعة معان
* في مجال المشاريع
 مشروع األمن الغذائي :تم توزيع ماعز عدد ( ) 511راس والمستفيدين (  ) 21اسر و ابار جمع مياه عدد ( )1اسرة.* في مجال الثروة النباتية
 تم تجديد رخص عدد (  )9رخص (محالت مواد زراعية) و ومتابعة ميدانية عدد (  )12زيارة. بلغ عدد الغراس الموزعه حوالي ()288غرسة وعدد المستفيدون (  ) 538مزارع تم رش مبيدات وحراثة مساحة (  )310دونم وعدد المستفيدين (  ) 553مزارع. في مجال الثروة الحيوانية اجراءات تنظيمية لالنتاج الحيواني: تجديد ترخيص(  ) 0رخصة (مزارع انتاج حيواني) وعدد المراجعين ( )0مراجع  ،زيارات ميدانية(  )18زيارة معالجات وتحصينات الثروة الحيوانية:تحصين ( )557.9الف راس ضأن وماعز ( )91الف راس وابقار(  ، ) 118جمال( )298راس ودواجن ( )21.2الف طير
* في مجال الحراج
 تحريج االراضي:المساحة المحضرة ( ) 188دونم والمساحة المزروعة (  )18دونم ،وعدد الغراس المزروعة ( )5888غرسة وسقاية () 988دونم  ،الغراس الموزعة من المشتل ( )599.0الف غرسة
 قضايا حرجية :قطع ( )1قضية ،رعي ( )1قضايا ،تهريب ( )1قضايا. قسم الشؤون االدارية تصاريح عماله وافدة انتاج نباتي(  ) 07رخصة والحيواني (  ) 532معاملة  ،تصاريح سيارات زراعية ( )58تصاريح.مديرية زراعة العقبة
 في مجال المشاريع
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مشروع األمن الغذائي :توزيع ماعز عدد ( )513راس وعدد المستفيدين ( )25اسرة ،زراعة محمية (  ) 51بيت وعدد
المستفيدين ( .) 51
* في مجال الثروة النباتية
 تجديد رخص (  )12وعدد متابعة ميدانية بلغت ( )22وعدد االنذارات (  )1والغاء وايقاف () 3 عدد الغراس الموزعه ( ) 5328غرسة وعدد المستفيدون (  ) 70مزارع . رش مبيدات وحراثة مساحة ( ) 588دونم وعدد المستفيدين ( ) 59مزارع* في مجال الثروة الحيوانية
 اجراءات تنظيمية لالنتاج الحيواني: تجديد ترخيص ( )0رخص جديدة عدد (  ) 15رخصة (مزارع انتاج حيواني ومصانع اعالف) وعدد الزيارات ميدانية( )51زيارة وضبط مخالفة عدد ()5
 معالجات وتحصينات الثروة الحيوانية: تحصين( )31.9الف راس ضأن وماعز ( )30الف راس وابقار ( )58راس ودواجن (  ) 371طير ،وجمال ( )38راس.
 المختبر البيطري :بلغت عددالعينات الواردة لمختبر الحيوانات الكبيرة ( )339عينة في مجال الحراج: االنتاج للمشاتل :انتاج المشتل من الغراس حوالي ( )18الف غرسة وعدد الغراس الموزعة (  ) 50الف غرسة رخص االستثمار: عدد الرخص المصدرة مملوك (  ) 20و( )58رخص حكومي وعدد االشجار المقلمة مملوك(  )581شجرة وعدد االشجارالمزالة (  ) 113شجرة ورخص بيع مواد حرجية ( )10رخصة ورخص االصطناع مملوك (  ) 2رخص.
* في مجال الشؤون االدارية
 تصاريح عماله وافدة انتاج نباتي عدد (  ) 111والحيواني (  ) 32معاملة.مديرية زراعة اقليم الشراة
* في مجال المشاريع
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 الشمول :تم شمول ( )551دونم وعدد المستفيدين ( )58مزارعين ،التطوير الزراعي المنفذ ( )13دونم وعدد المستفيدين( )1مزارع ،برابيش صيانة برك ( )588الف م.ط  ،معالجة مياه رمادية ( )11وعدد المستفيدين ( ،)11حماية اودية
( )5888م 3وعدد المستفيدين ( )9م ازرعين
 استصالح االراضي :زراعة غابة الجهير ( )58االف شجرة ،جدران ومساطب ( )9188م،دورات ارشادية ( )57دورةوعدد المستفيدين ( )311مزارع
* في مجال الثروة النباتية
 تجديد رخص عدد (  )3رخصة (محل بيع مبيدات) وعدد متابعات ميدانية (.)11 تم رش مبيدات وحراثة لمساحة بلغت حوالي (  ) 191دونم وعدد المستفيدين (  ) 195مزارع* في مجال الثروة الحيوانية
* -اجراءات تنظيمية لالنتاج الحيواني :تم منح رخص جديدة عدد ( )2رخص ( مزرعة دواجن) وعدد زيارات ميدانية بلغت
( )1زيارات.
 اجراءات تنظيمية للصحة الحيوانية :ترخيص جديد عدد ( )5رخصة (مستودع ادوية بيطرية) معالجات وتحصينات الثروة الحيوانية:تم تحصين حوالي ( )557.3الف راس ضأن و( )511.1الف راس ماعز ودواجن (  )1.1الف طير،ابقار ()58
رووس.
* في مجال الحراج
 تحريج االراضي وجوانب الطرق :تم سقاية حوالي(  ) 18دونم وعدد العمال المنفذين (  ) 2عمال انتاج المشاتل: بلغت الغراس الموزعة حوالي ( )1الف غرسة وعدد العمال ( )1عامل. القضايا الحرجية :عدد االشجار المقطوعة حكومي ( )0قضايا ،تهريب (  )2قضايا وتعدي (  )0قضية وعدد القضاياالمفصوله (  )9قضايا.
 رخص االستثمار :قطع اشجار مملوك ( )1رخصة ،إزالة اشجار مملوك ( )38رخصة في مجال الشؤون االدارية بلغت عدد تصاريح العماله الوافدة لالنتاج النباتي حوالي (  ) 71واالنتاج الحيواني (  )10معاملة.مديرية زراعة وادي األردن
* في مجال الثروة النباتية
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 تجديد رخص (  )198رخصة (محالت مواد زراعية ومشاتل) و ترخيص جديد عدد (  )11وعدد متابعة ميدانية( )788زيارة و انذارات ومخالفات عدد ( )11وايقاف عدد ( .) 18اضافة الى رش مبيدات وحراثة لمساحة () 2188
دونم وعدد المستفيدين (  ) 127مزارع.
* في مجال الثروة الحيوانية
* -اجراءات تنظيمية لالنتاج الحيواني :تم تجديد ترخيص (  ) 08رخصة (مزارع انتاج حيواني ومناحل) و رخص جديدة
عدد ( )11رخصة والزيارات الميدانية بلغت (  )1530زيارة وعدد المراجعين بلغ (  )1183مراجع.
 اجراءات تنظيمية للصحة الحيوانية :تم تجديد ترخيص (  )51رخصة (صيدليات ومستودعات بيطرية) و ترخيص جديدعدد (  ) 2ومتابعات ميدانية بلغت ( ) 930زيارة ،ضبط مخالفة ( )3رخص
 معالجات وتحصينات الثروة الحيوانية: تم تحصين ( )282الف راس ضان و(  )530.3الف راس ماعز ودواجن حوالي(  )9.2الف طير وابقار(  )55.1الفراس ،جمال (  )18راس.
بلغت عددالعينات الواردة لمختبر الحيوانات الكبيرة ( ) 518عينة ،والدواجن (  ) 03عينة.
* في مجال الحراج
 تحريج االراضي :بلغت المساحة المزروعة حوالي( ) 188دونم وعدد الغراس المنتجة من المشتل ( )088الف شتلة،المزروعة ()7188غرسة وسقاية( )5188دونم والموزع ( )192غرسة.
 تحريج جوانب الطرق :زراعة غراس () 0888غرسة ،نكش وتعشيب ( )28كم ،سقاية (  ) 13كم قضايا حرجية  :عدد االشجار المقطوعة حكومي ( )2شجرة قطع ( )2قضايا و رعي عدد (  )15وتهريب ( )2عددالقضايا المقدمة ( )17قضايا
 رخص االستثمار :بلغت عدد الرخص المصدرة مملوك حوالي ( )505رخصة وللحكومي (  ) 12رخصة وعدد االشجارالمقلمة مملوك ( )53.1الف شجرة وحكومي(  ) 51الف شجرة وعدد االشجار المزالة(  )15الف شجرة مملوكه ورخص
بيع مواد حرجية ( ) 1وعدد رخص االصطناع مملوك حوالي ( )53رخصة والحكومي عدد (  ) 1رخصة
 انتاج الحراج :تم انتاج حطب من الحراج المملوك حوالي ( )708طن وفحم (  )510م3 الحرائق :المساحة المحروقة بلغت (  ) 518دونم وعدداالشجارالمحروقة كلياً حوالي ( ) 1508شجرة* قسم الشؤون االدارية:
 تصاريح عماله وافدة انتاج نباتي حوالي(  ) 2511والحيواني (  )101معاملة.ومعامالت السيارات زراعية ( )1معاملة.معونة وطنية ( )58معامالت.
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مديرية زراعة إقليم البتراء
* في مجال المشاريع
 مشاريع االستصالح :صيانة قنوات ري بطول ( )5.1كم مشروع االمن الغذائي :توزيع ماعز على ( )51اسرة ،بئر جمع مياه ( ، )1مياه رمادية عدد (.)2* في مجال الثروة النباتية
 تجديد رخص (  )2رخصة (محالت بيع مواد زراعية ) ترخيص جديد ( )5وعدد الزيارات للمتابعة الميدانية عدد ( ) 91زيارة وتم ورش مبيدات لمساحة بلغت حوالي (  ) 728دونم عدد المستفيدين (  ) 515مزارع .
* في مجال الثروة الحيوانية
 اجراءات تنظيمية لالنتاج الحيواني:تجديد ترخيص (  )3رخصة (مزارع دواجن الحم) ومتابعة ميدانية بلغت ( )35زيارة اجراءات تنظيمية للصحة الحيوانية:تجديد ترخيص (  )1رخص ( صيدليات بيطرية ) وعدد متابعات بلغت ( . )18 معالجات وتحصينات الثروة الحيوانية:تحصين ( )50.1الف راس ضأن و( )582الف راس ماعز ودواجن ( )102طير ،وابقار عدد ( )1راس ،جمال ( )2رووس.
* في مجال الحراج
 تحريج االراضي:المساحة المزروعة () 533دونم وعدد الغراس المزروعة () 1118غرسة نكش وتعشيب ( )211دونمبمجموع عدد العمال بلغ (  )11عامل.
 تحريج جوانب الطرق :تم نكش وتعشيب حوالي ( )51كم وسقاية ( )51كم. القضايا الحرجية: مجموع عدد القضايا المقدمة (  ) 1قضايا منها قضايا التهريب عدد (  )3والرعي عدد (  )5قضية.* في مجال الشؤون االدارية
 -بلع عدد تصاريح عماله وافدة انتاج نباتي حوالي (  ) 32تصريح والحيواني(  )51معامالت.

مديرية تنمية البادية الشمالية الشرقية
* في مجال الثروة الحيوانية
 معالجات وتحصينات الثروة الحيوانية:تحصين ( )230الف راس ضأن و( )71الف راس ماعز.20

 في مجال الحراج توزيع غراس حرجية على المواطنيين والدوائر الحكومية والهيئات االهلية ( )1188غرسة. الحفائر والسدود الترابية :بلغ عدد الحفائر المائية حوالي ( )30حفيرة وبسعة تخزينية (5398888م )3بلغت نسبةاالمتالء ( )%588في جميع الحفائر
 عدد السدود المائية ( )9سدود وبسعه تخزينية ( )18مليون م 3وكانت نسبة االمتالء ( )%588في جميع السدود في مجال الشؤون االدارية: -بلغ عدد تصاريح العمالة الوافدة انتاج حيواني ( )59معاملة.
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